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Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

 - Phòng Văn hoá và Thông tin; 

- Công an huyện Tam Dương; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến rất phức tạp, nguy 

hiểm, tốc độ lây lan nhanh, đặc biệt ở một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, 

Hà Nội, Phú Thọ... Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều Quyết định, 

Văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó UBND huyện 

đã chỉ đạo quyết liệt việc tiếp tục tạm dừng hoạt động, kiểm tra xử phạt đối với các 

cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn toàn huyện. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có cơ 

sở kinh doanh karaoke lén lút hoạt động, không thực hiện nghiêm việc tạm dừng, 

vi phạm nghiêm trọng Quy định của UBND tỉnh và chỉ đạo của UBND huyện, 

tiềm ẩn và nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác 

phòng, chống dịch của huyện. 

Để tăng cường công tác quản lý các dịch vụ văn hóa và kinh doanh dịch vụ 

văn hóa công cộng, thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động, góp phần giữ vững 

thành quả phòng, chống dịch của huyện trong thời gian qua; UBND huyện yêu cầu 

Phòng Văn hóa - Thông tin, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn (được phân 

cấp QLNN trên địa bàn) phối hợp thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau: 

 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; yêu cầu các chủ cơ sở 

kinh doanh karaoke, massage, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, biểu diễn nghệ 

thuật thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 2. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, 

biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý 

nghiêm các cơ sở kinh doanh không thực hiện nghiêm việc tiếp tục tạm dừng hoạt 

động theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Kiên quyết thu hồi Giấy phép hoạt động kinh 

doanh karaoke, trò chơi điện tử đối với những cơ sở vi phạm. 



 3. Giao Phòng VH&TT huyện chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức 

thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm 

quy định về phòng, chống dịch. 

 UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT HU, HĐND huyện; 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lê Xuân Bình 
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